
AviMaxtransit
Багатоярусна кліткова батарея для гігієнічної, 
ефективної та успішної відгодівлі бройлерів



AviMax transit – кліткова батарея для бройлерів із 
автоматичним транспортуванням птахів

AviMax transit – нова розробка компанії 
Big Dutchman у сфері інноваційних 
кліткових батарей для вирощування 
бройлерів, оснащена послідоприби
раль ною стрічкою. Визначною 
характеристикою батареї цього типу 
є її висока рентабельність:
4 щільність посадки птахів у два –  
 чотири рази перевищує показник при  
 підлоговому утриманні –> значне  
 зростання ефективності викорис  
 тання основної поверхні пташника,  

 зниження витрат на електроенергію;
4 оптимальні умови росту птахів за  
 рахунок високого рівня гігієни –>  
 здорові, однорідні птахи, швидкий  
 ріст і більш ефективна кормокон  
 версія, до одного відгодувального  
 туру більше на рік;
4 можливість швидкого проведення  
 нескладних заходів по чищенню та  
 дезінфекції після завершення  
 відгодувального туру –> скорочення  
 фази обслуговування приміщення;

4 автоматичне транспортування  
 птахів, які досягли забійної ваги,  
 за межі пташника –> зниження  
 працевитрат і витрат, оптимальна  
 підгонка для завантаження птахів у  
 контейнери для доставки на бійню.
Більш повну інформацію про те, які 
можливості та рішення компанія Big 
Dutchman готова вам запропонувати, 
ви можете отримати в наших 
спеціалістів.

Системи годування та напування – надійно та комфортабельно для птахів будь – якого віку
Разом із системою кормопостачання 
використовується годівниця FLUXX, 
що добре себе зарекомендувала, 
відповідає вимогам як одноденних 
курчат, так і важких птахів на завер
шальній стадії відгодовування.
У період після заселення курчат та 
протягом перших днів механізм 
максимального наповнення годівниці 
(360°) забезпечує високий рівень на
повнення годівниць без додат кових 
витрат праці. Справа в тому, що доки 
годівниці знаходяться на підлозі секції, 

механізм максимального наповнення 
годівниці автоматично знаходиться в 
активному стані. Додаткове дого
довування за допомогою паперу для 
курчат не потрібне. Відповідно до 
віку та розміру птахів кормові лінії 
піднімаються на певну висоту, 
механізм максимального наповнення 
кормом зачиняється, рівень корму в 
годівниці знижується. Ці заходи доз
воляють попередити втрати корму.
Водопостачання здійснюється за 
допомогою двох ліній напування на 

кожну секцію з 6 ніпелями на кожну 
годівницю. Помаранчевий ніпель із 
краплевловлювальною чашкою 
забезпечує подачу води в достатній 
кількості й у спекотні літні дні. Крап
левловлювальні чашки попереджають 
проникнення вологи до посліду.
Кормові лінії та лінії напування осна
щені центральним регулювальним 
механізмом, що дозволяє оптимально 
регулювати їх висоту відповідно до 
розміру птахів і з мінімальними 
витратами праці.

4 незначна висота батареї за раху  
 нок запатентованої інноваційної  
 системи відкідних підлог ;

4 простота обслуговування відкид  
 них підлог –> оперативний та  
 економічний вигін бройлерів;

4 м’які пружні пластикові підлоги  
 попереджають утворення мозолів  
 на грудці, забезпечують чисті  
 кінцівки та оптимальну гігієну;

4 фронтальні елементи клітки у  
 вигляді відкидної решітки легко  
 відкриваються –> легкий доступ до  
 тварин для проведення контрольних  
 заходів, просте заселення птахів;

4 висота клітки на ділянках із пта  
 ха ми в 500 мм та бокові решітки  
 забезпечують оптимальний   
 повітрообмін у всьому пташнику;

4 дротові елементи з покриттям із  
 цинку та алюмінію –> висока   
 корозійна стійкість і тривалий  
 термін служби;

4 щоденне видалення посліду   
 –> мінімальний вміст аміаку в  
 приміщенні;

4 просте чищення та дезінфекція  
 всієї батареї –> відсутність витрат  
 на підстилку, економія часу.

Переваги



Відкидна підлога з пластмасовою решіткою – гігієнічна та еластична

Підвищений захист 
від корозії

Відкидна підлога – нова розробка 
компанії Big Dutchman забезпечує 
оптимальні умови утримання в ході 
відгодівлі, з одного боку, та просте 
виселення птахів, що досягли забій
ного віку, з іншого боку. Відкидна 
підлога вкрита м’якою пружною 
пластиковою сіткою та забезпечує 

добре проходження посліду. Це 
означає наступне:
4 чиста й гігієнічна поверхня –>  
 низька засім’яченість секції та  
 здорові птахи;
4 відмова від застосування під стил ки  
 –> відсутність грибкових інфекцій,  
 зниження рівня захворюваності  

 EColi, чисте пір’я, блискучі   
 кінцівки;
4 пружна пластикова сітка –>   
 попереджає утворення мозолів на  
 грудці, незначний ризик пошкод  
 ження шкіряних покривів та   
 м’яких покривів ступнів.

Найвища якість і надійність продукції 
є частиною підприємницької філо
софії компанії Big Dutchman. У зв’язку 
з цим усі оброблені решітки батареї 
AviMax Transit оснащені покриттям 
на основі сплаву з цинку та алюмінію 
– особливого сплаву, що суттєво 
підвищує рівень корозійної стійкості 
обладнання.

AviMax transit 655 не вимагає додат
кової висоти лише для проведення 
виселення птахів. Це стало можливим 
завдяки абсолютно новій технології 

виселення птахів. Єдина в своєму роді 
на ринку відкидна підлога дозволяє 
скоротити відстань між ярусами до  
655 мм. Це означає, що висота трьох

ярусної батареї складе лише 2, 28 м, а 
чотириярусної  2,93 м!

Вид на секцію в ході виселення птахів

Невелика висота батареї за рахунок запатентованої системи відкидних підлог
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Просте виселення птахів, що досягли забійної ваги
При виселенні птахів підлога в 
секції просто й без суттєвих витрат 
праці відкидається вверх таким 
чином, що при вигоні з клітки птахам 
необхідно подолати відстань 
всього лише в кілька сантиметрів, 
щоб потрапити до послідоприби
раль ної стрічки. Ця процедура 
здійснюється в затемненому при
міщенні, (при вимкненому світлі). 
За рахунок підлогових решіток, що 
відкидаються назад углиб клітки, 
поверх послідоприбиральної стрічки 

створюється достатньо великий 
простір, необхідний для транспор
ту вання птахів. Ця модер ні зована 
технологія виселення птахів 
дозволяє AviMax transit працювати 
з менш високими, порівняно з 
іншими моделями кліток, секціями, 
що дозволяє в умовах вже діючих 
пташників добудувати додатковий 
ярус –> більш висока щільність 
посадки птахів! Перед проведен ням 
робіт із виселення птахів кормові 
лінії та лінії напування піднімаються 

до максимально верхнього поло
ження. Здійснюється чищення послі
доприбиральної стрічки кожного 
ярусу –> чисті стрічки для транс пор
тування птахів у напрямку ліфту. Для 
проведення робіт щодо відкидання 
підлог необхідні два працівники на 
ряд, які працюють синхронно. Після 
того, як були відкриті фронтальні 
решітки, (починаючи з ділянки роз
ташування приводу для послідопри
биральної стрічки), підлогові решітки 
почергово відкидаються вверх.

Видалення посліду з послідоприбиральних стрічок – просто, чисто, ефективно
Послідоприбиральні стрічки з 
поліпропілену, що проходять під 
клітками, збирають послід. Перше 
видалення посліду після заселення 
курчат необхідно проводити не 
пізніше, ніж через тиждень. На 
другому та третьому тижнях реко
мендується проводити видалення 
посліду кожні два дні, на четвертому 

тижні – щодня.
Ці заходи дозволять знизити вміст 
аміаку в пташнику до мінімального 
рівня, попереджуючи виникнення 
проблем із мухами. Оцинкований 
завершальний елемент батареї 
стійкий до корозії. Скребки з нер
жавіючої сталі призначені для 
ретельного очищення послідозби

ральних стрічок кожного ярусу та 
оснащені спеціальним U – профілем 
із поліуретану. Колекторні шахти 
для посліду виготовлені з тканини з 
пластмасовим покриттям та є 
гігієнічним завершенням кліткової 
батареї на ділянці послідовида
лення.



Транспортувальний ліфт - автоматичне транспортування птахів на 
завантажувальну платформу
Під час відгодувального періоду 
транспортувальний ліфт знаходиться 
на верхній ділянці батареї в так 
званому паркувальному положенні, 
що забезпечує вільний доступ до 
кліткового обладнання. При висе
ленні птахів бройлери доставляються 
до завершальної ділянки батареї за 
допомогою послідоприбиральної 
стрічки, звідки потім перевантажуються 
до транспортувального ліфту. 
Ділянка перевантаження птахів 
розташована практично на одному 
рівні з транспортувальним ліфтом.
Завдяки цьому забезпечується 
максимально обережне переван та
ження бройлерів на стрічку ліфту. 
З метою забезпечення достатньо 
високої квоти виселення можна 
виселяти одночасно по 2 або 3 яруси.
Транспортувальний ліфт доставляє 
тварин до завантажувальної плат
форми, що встановлюється на рівні 
відповідного ярусу та не вимагає 
додаткового регулювання за висо
тою. В залежності від концепції 
пташника, птахи надходять з пташ
ника завантажувальною платфор
мою по боковій ділянці або біля 
конька приміщення.
Наприкінці завантажувальної 
платформи птахи надходять до 
стола, що обертається. При роботі 
за цим столом кожен із працівників 
може безперешкодно приймати 
бройлерів та вантажити їх до 
ящиків для наступного відправ
лення до бійні. В залежності від 
способу транспортування на бійню 
можливе використання установки 
безпосереднього завантаження 
птахів до контейнерів.

Зразок виселення птахів при кількості виселених птахів:
≤ 6000 бройлерів на годину (транспортування в ящиках)         ≤ 10000 бройлерів на годину (в контейнерах)

Легенда

1 клiткoвий ряд
2 привiд пocлiдoпpи би   
 paльної cтpiчки
3 лiфт

4 завантажувальна   
 платформа
5 cтіл, що обертається
6 завантаження y контейнери
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Технічні характеристики та вказівки щодо планування

Рекомендована кількість голів на клітку в залежності 
від ваги птахів ( з розрахунку на 50 кг/м2) 
Кінцева. вага птахів г  Кіл-сть птахів/ Кіл-сть птахів/ Кіл-сть птахів/
       секцію     годівницю     ніпель
 1500 120 60 10
 1800 100 50 8,3
 2250 80 40 6,6
 2500 72 36 6
 2800 65 32,5 5,4
 3000 60 30 5

Годівниця 
FLUXX

Ніпельний напувач із 
ніпелем Top Orange

Габарити установки Габарити клітки

Опційно можлива поставка й кліток іншої 
довжини (1206, 3618 або 4824 мм).

M
aß

e 
in

 m
m

; *
 H

öh
e:

 ±
30

 m
m

Вид сбоку AviMax transit

Наша рекомендація:
Чим краще узгоджені один із одним 
окремі елементи бройлерного проекту – 
батарея з послідоприбиральною 
стрічкою, концепція виселення, система 
вентиляції – тим краще загальний 
результат! Big Dutchman може запропо
нувати вам відповідні варіанти рішень.

AviMax transit 655 AviMax transit 775
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CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poсія: OOO ТOВ « Біг Дачмен »
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзія/Tиxooкeaнський peгіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Німеччина: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de
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ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306
Тел.:  (+ 380 44) 390 62 20
Факс: (+ 380 44) 390 62 21
EMail: big@bigd.kiev.ua
www.bigdutchman.ua


